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�શ�ુ પરામશ�ન કે��

 જ�થી �ણ વષ� સુધીનાં �શશુઅાેની માતાઅાેને 

બાળઉછર અંગે માગ�દશ�ન અાપતું કે��ે
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 ��ેક બાળક મહ�નું છ. ેબાલવંદના અેટલે ગાેપાલવંદના.

બાળક અેક સુગં�ધત નાજક કળી છ,ેુ

 અે ખૂલે અને ખીલે અેમાં જ અેના 

અિ�ત�ની સુવાસ છ.ે

 હષ�દ �. શાહ 
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The real pre-school
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�શશુ પરામશ�ન કે�� �ારા માતાનું ��શ�ણ 

અને  બાળકનાે સવા�ગી �વકાસ થશે

તેજ��તા + �હણશીલતા + સજ�નશીલતા + સં�ા�રતા

જ�થી �ણ વષ� સુધીનાં �શશુઅાેની માતાઅાેને 

બાળઉછર સંદભ� માગ�દશ�ન અાપતું કે�� અેટલેે

�ાર બાદ

�ણથી પાંચ વષ�નાં બાળકાેના ઘડતર માટે ��યા અને 

અનુભવ અાધા�રત  �શ�ણ અાપતું ઉપવન અેટલે
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શું તમે તમારા બાળકનાે સવા��મ �વકાસ કરવા 

ઇ�ાે છાે ? તાે અાજે જ �શશુ પરામશ�ન કે��ની મુલાકાત લાે.



                    બાળક મુ��ે અનુકરણ �ારા શીખે છ. અે પાેતાની ે

અાસપાસની ���અાેના વત�ન – �વહારનું ખૂબ જ 

ઝીણવટભયુ� અવલાેકન કરે છ. પ�રવારજનાે જવંુે બાેલે છ, જવેું કરે ે ે

છ તેવું જ બાળક બાેલે છ અને કરે છ. માતા-�પતા અને પ�રવારજનાે ે ે ે

ઉ�મ સંતાન�ા��ની ખેવના ધરાવતાં  હાેય તાે તે માટે સાૈ�થમ 

પ�રવારજનાેઅે સ� થવું પડે. ��ેક �શશુ માટે પ�રવારજનાે �યં 

અાદશ��પ બને, ખાસ કરીને માતા-�પતા. �ે� બાળકની �ા�� માટે 

માતા-�પતાનું �વન, તેમની લાગણીઅાે અને તેમનાં વત�ન-

�વહાર પણ યાે�ય હાેવાં �ેઈઅે. માતા જટેલી પાેતાના બાળકમાં 

અાેત�ાેત રહેશે, અેને જટેલાે વધુ �ેમ અને સમય અાપશે અેટલું 

બાળક વધુ સંવેદનશીલ, બુ��શાળી અને શારી�રક અને માન�સક 

���ટઅે મજબૂત બનશે.

 �ચ��� યુ�નવ�સટ� ી અંતગ�ત ચાલતાં તપાેવન કે��ાે થકી 

ગભા�ધાન પૂવ�થી,  ગભા�ધાન દર�ાન અને બાળક �ણ વષ�નું થાય 

�ાં સુધી માતા પાેતાના �શશુમાં અાેત�ાેત બને તેવી �વૃ��અાે 

કરાવવામા ં અાવ ે છ. �શશનુા જ� બાદ પણ માતા-�પતા તમે જ ે

પ�રવારજના ે�શશનુી સપંણૂ � કાળ� લઈ શકે, �શશ�ુવકાસના ંતમામ 

પાસાનં ંુમાગદ� શન�  મળેવી શકે, બાળઉછરન ેલગતી �વ�વધ મઝંૂવણા ેે

અગં ે યા�ેય �નણય�  લઈ શકે ત ે હેતથુી ‘�શશ ુ પરામશન�  કે��  ’

કાય�રત છ.  ે

Ø જ�થી �ણ વષ� સુધીનાં �શશુઅાેની માતાઅાેને બાળઉછર ે

સંદભ� માગ�દશ�ન અાપતું કે��

Ø બાળ�વકાસના તબ�ા અનુસાર બાળકની જ��રયાતાે 

સંદભ� માગ�દશ�ન અાપતું કે�� 

Ø �શશુના શારી�રક, માન�સક, �ા�ણક, બાૈ��ક અને 

અા�ા��ક  �વકાસ  અંગેનું માગ�દશ�ન કે�� 

Ø �શશુના �ણ વષ� સુધીના સં�ારાે અંગે માગ�દશ�ન અને 

સમજણ અાપતું કે�� 

Ø �શશુના યાે�ય ઉછર સંબંધી માગ�દશ�ન અાપતું કે��ે

Ø પ�રવારના �� વાતાવરણ તેમ જ ભાવાવરણ સંબંધી 

માગ�દશ�ન અાપતું કે��

Ø �શશુ- �વકાસને લગતા ઉ�મ સા�હ� અંગેનું માગ�દશ�ન 

કે�� અને �ા���ાન

�શ�ુ પરામશ�ન ક� �� એટલે...                �શ�ુ પરામશ�ન ક� ��ની િવશષે તાઓ...�શ�ુ પરામશ�ન ક� �� િવશે

બાળગીત

અ�ભનય ગીત

હાલરડાં 

�ભા�તયાં

ભજન 

ધૂન 

�ોક, મં� 

બાળવાતા� 

રમત

ઉ�ોગ 

યાેગ 

સંગીત 

બાળકના માસ મુજબ ��યાકલાપ 

બાળકાેના �વ�વધ સં�ાર અંગે માગ�દશ�ન 
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